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Een korte terugblik
bijeenkomsten
In 2021 mochten we gelukkig weer wat meer met z’n allen, na een geannuleerde nieuwjaarsborrel
hebben we bijeenkomsten gehad die wel door zijn gegaan (al dan niet digitaal).
Een unicum was de lunchprikkel welke op 23 februari
werd georganiseerd door de commissie opleidingen.
Tijdens de lunch werden we meegenomen in de
mogelijkheden van Q gis en dat allemaal vanachter het
beeldscherm thuis.
Op 17 juni hebben we een succesvolle en zeer korte
Algemene Ledenvergadering gehad met aansluitend
een gezellige en zonnige bbq. In deze ALV zijn de
financiën besproken en hebben veel nieuwe leden zich
voorgesteld.
Op 9 september was een
netwerkbijeenkomst bij
Fort Vechten. Na een rondleiding waarbij een deel van onze leden is
opgesloten door de andere leden, is onder het genot van een drankje
nog even genoten van het mooie weer. Deze bijeenkomst had geen
inhoudelijk karakter en was puur gericht om elkaar te ontmoeten en
bij te praten.
Dinsdag 28 september was (eindelijk) de bijeenkomt met IL&T.
Quirine Diesbergen en Rene Overduijn van IL&T hebben een
toelichting gegeven over hun werkwijze en hoe zij omgaan met
bodemsignalen. Hierbij is op een open manier met elkaar gesproken
over hoe we deze communicatie kunnen verbeteren. Hun
voornaamste boodschap was laat zien wat je gedaan hebt om fouten in de toekomst te verbeteren
en bel bij vragen. Wat zij van ons hebben meegenomen is dat andere communicatiewijze tot minder
vragen en zorgen leidt. Een brief dat een bodemsignaal is ingediend en dat zaken worden uitgezocht
wordt bij de bureaus vaak vijandig opgevat terwijl dit niet zo bedoeld is. Daarnaast de tip om een jaar
nadat de last onder dwangsom is opgelegd schriftelijk verzocht kan worden deze op te heffen., mits
uiteraard is aangetoond dat er verbeteringen zijn doorgevoerd.

Het bestuur
15 juli heeft Felix Buijs aangegeven te vertrekken als bestuurslid van de VVMA. De reden van zijn
vertrek is dat hij een nieuwe uitdaging had gevonden bij Strukton. Op basis van dit vertrek hebben
we de rollen binnen het nieuwe bestuur gewijzigd en zijn op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden
(en met succes, maar hierover in de algemene ledenvergadering meer).
Koepelorganisatie
O.a. vanuit de stichting ODI/VDV (bodebeschermende voorzieningen) is een initiatief ontstaan om
voor “bodem” tot een koepelorganisatie te
komen. De koepelorganisatie zou vooral in “Den
Haag en Brussel” vanuit de aangesloten
stichtingen en verenigingen het bodemaspect
meer onder de aandacht moeten gaan brengen en
het belang vertegenwoordigen. Het bestuur van
VVMA heeft richting de initiatiefnemers de
intentie uitgesproken hierin mee te gaan maar wel
onder een aantal voorwaarden. Belangrijkste
daarvan zijn dat de VVMA een zelfstandig
opererende vereniging blijft (met veel werk door
en voor de leden) en dat de koepelorganisatie een
brede vertegenwoordiging moet zijn van de in de branche actieve organisaties. Met andere woorden
het moet er wel echt toe doen.
Versterking Kwalibo
Naar aanleiding van de beleidsevaluatie KWALIBO is een stakeholdersoverleg opgetuigd in opdracht
van het ministerie voor de versterking van KWALIBO. In overleg met het elkaar, de beleidsevaluatie
en het P2 rapport zijn een aantal speerpunten benoemd waar verbetering mogelijk is. Als VVMA
nemen we actief deel hieraan en houden onze leden op de hoogte.
Nieuwe leden

Commissie technische zaken
De commissie is het afgelopen jaar vooral heel druk geweest over de aangepaste BRL6000 en
BRL7000 naar aanleiding van de omgevingswet. Dit is nog steeds niet beslecht en de discussie loopt
nog. Deze ligt met name in de reikwijdte van de KWALIBO binnen de nieuwe omgevingswet.
Daarnaast heeft Oscar deelgenomen aan de begeleidingscommissie nieuwe meettechnieken en
modernisering BRL2000. Deze lopen door in het nieuwe jaar.
De commissie heeft onderzoek gedaan om een project te maken van de afsluitende werking van
bentoniet bij peilbuizen. Na een internetstudie bleek dat hier al veelvuldig naar gekeken was en dat
een aanvullend VVMA project geen meerwaarde
zou hebben.
Commissie juridische ondersteuning
De commissie juridisch ondersteuning is met name
bezig geweest met de AVG en welke impact dit
heeft op onze werkzaamheden. Binnenkort volgt
hier een memo over. En daarnaast natuurlijk zorg
gedragen voor de voorbereiding en begeleiding
van de bijeenkomst met IL&T.
Commissie nieuwe Markten
heeft door het hele land een cursus georganiseerd voor zowel projectleiders als veldwerkers.
Daarnaast zijn ze samen met Eurofins aan het
kijken welke bemonsterings- en
analysetechnieken er allemaal zijn voor de JDK.
Met betrekking tot microplastics is georiënteerd
welke instanties inmiddels met deze materie bezig
zijn zodat we kunnen afwegen waar wij ons bij
aansluiten en/of betrekken bij onze zoektocht
naar markt hier voor. Verder zijn we als VVMA lid
geworden van de ‘NEN Normcommissie 39002015
Micro- en nanoplastics in het milieu’. De eerste
vergaderingen staan gepland
Marco van de Hoef (Hopmans en Peters) heeft in
verband met een andere functie de commissie verlaten en is vervangen door voor Henk Oort
(Mateboer)
Commissie opleidingen
Jan Henk Schuurman is toegetreden tot de commissie en heeft deze versterkt. De commissie heeft de
zeer succesvolle cursus omgevingswet op poten gezet welke zeker volgend jaar nog vervolgd wordt.

LANGETERMIJN VISIE (5 jaar)
De komende periode wil de VVMA zelf meer initiatieven gaan nemen die de branche ondersteunen.
In 2020 is daartoe een aanzet gegeven; dit wordt inmiddels door diverse werkgroepen uitgevoerd.
Maar de vereniging ziet dit over een langere periode als een belangrijk doel. Niet afwachten of
klagen maar zelf voorstellen ontwikkelen en inbrengen bij de andere stakeholders in de branche.
Door de opgebouwde positie in het geheel van overlegstructuren heeft de VVMA daartoe een goede
voedingsbodem verkregen.
Het belang van de leden van de VVMA staat voorop. Maar samenwerking met VKB en andere
(branche)organisaties in de bodemsector zijn van belang om vooral extern (“Brussel” en “Den Haag”)
zo slagvaardig mogelijk te zijn. Bijvoorbeeld met betrekking tot de Kaderrichtlijn Bodem die in de
toekomst wellicht aan de orde is. Voor de duidelijkheid: een fusie met VKB is niet aan de orde.
De komende jaren blijven we streven naar een gematigde
ledengroei. Deze ledengroei is geen doel op zich, maar
belangrijk voor de continuïteit.
Bij een in omvang en impact groeiende vereniging moet er
uiteraard ook aandacht blijven voor de bestaande leden.
Zowel voor de in omvang grotere leden, maar ook voor de
kleinere bedrijven. Het bestuur zal in haar activiteit daarom
periodiek individuele leden en begunstigers bezoeken.
Bijvoorbeeld in combinatie met een bestuursvergadering.
En zo de informatie en signalen ophalen die nodig zijn om
de brancheorganisatie te blijven die de leden zo goed mogelijk van dienst is. Met deze werkwijze
willen we tevens de band tussen bestuur en leden/begunstigers versterken.
Met betrekking tot de financiële positie wordt op termijn een buffer aangehouden van minimaal EUR
50.000.
De slagkracht van de vereniging komt voor een groot deel voort uit de inzet van de leden zelf.
Lidmaatschap heeft mede als doel om samen een in alle opzichten gezonde en werkbare situatie te
creëren in onze branche, onderling een klankbord te
hebben, kennis te delen, enz. Maar hier zit wel een
knelpunt. Er moet voor worden gewaakt dat het
altijd dezelfde zijn die zich inzetten voor initiatieven
en afvaardigingen. Dat is nu wel het geval. De last
moet beter verdeeld gaan worden! Vanuit het
bestuur zal daarom over een langere periode gezien
aandacht zijn naar de minder actieve leden om toch
mee te doen. Het is geen verplichting, maar hoe
mooi is het om samen met je branchegenoten actief
te zijn!

ACTIVITEITEN IN 2022
Vertegenwoordigingen
In 2022 continueren we onze inzet in de branche door deel te nemen aan een aantal
overlegstructuren die er toe doen voor onze leden. We noemen navolgend de
belangrijkste met daarbij een korte toelichting:
- Bestuur SIKB. Dat doen we met een gezamenlijke zetel met VKB.
Afstemming tussen bestuur VVMA en bestuur VKB voorafgaande aan
iedere bestuursvergadering en terugkoppeling nadien.
- Programmaraad Bodembeheer. Organisatorisch als bij Bestuur SIKB. De
programmaraad heeft als doel om richting te geven in het speelveld van
het SIKB.
- Centraal College van Deskundigen Bodembeheer (CCvD). Het CCvD
beheert normatieve documenten op het gebied van bodem en water (bodemverontreiniging,
grondstromen, bodemenergie, mechanische boringen, tijdelijke bemalingen).
- SIKB, Sectie Meten en Advies, kijkt naar de praktijkervaring en de praktische uitwerkingen
van de normen.
- Programma Versterking Bodemstelsel. Een initiatief vanuit het ministerie om tot een
herziening te komen van het Kwalibo-stelsel. Daar heeft de VVMA in 2021 al veel tijd in
gestoken, en dit loopt naar verwachting nog door in 2022.
Tevens heeft het bestuur het voornemen om in 2022 waar nodig
weer actief te worden in NEN. Dat speelt in ieder geval bij het
item microplastic ’s, maar wellicht ook met andere items. In de
begroting is hier rekening mee gehouden, omdat NEN een
financiële bijdrage vraagt om een inhoudelijke bijdrage te mogen
leveren. Een wat bizarre situatie maar we gaan er in mee om
onze inbreng toch te kunnen hebben.
Verder speelt in 2022 de mogelijke oprichting van een koepelorganisatie bodembranche breed. In
2021 is daar al het initiatief toe genomen samen met enkele andere brancheorganisaties. Nu ook VKB
heeft uitgesproken hier positief tegenover te staan wordt e.e.a. in 2022 verder uitgewerkt. Doel van
de koepelorganisatie is vooral om richting “Den Haag” en “Brussel” invloed te kunnen uitoefenen bij
de totstandkoming van regelgeving. Dat klinkt allemaal wat ver van ons bed, maar we krijgen er
uiteindelijk allemaal mee te maken. En we weten: regeren is vooruitzien!
Initiatieven
Het afgelopen jaar hebben we een start gemaakt om initiatief te nemen
voor het maken van verbetervoorstellen. Dat vergt meer tijd dan voorzien,
maar het bestuur acht dit een belangrijk item om de brancheorganisatie die
de VVMA is verder op de kaart te zetten, en de beschikbare knowhow te
benutten. In de begroting is daar ook weer een flinke post voor opgenomen.
Uitwerking door de diverse binnen de vereniging actieve werkgroepen en/of
begunstigers en in samenspraak met het bestuur. Een initiatief start met
een projectplan (inhoud, planning, benodigde budget). Na goedkeuring van
het projectplan door het bestuur kan het project gestart worden.

Financiële administratie
Nu de financiële administratie opnieuw is ingericht wordt toegewerkt naar een verdere
professionalisering op dit vlak. Het bestuur zal aan het begin van een kwartaal door de
penningmeester met een financiële rapportage op de hoogte worden gesteld over de stand van
zaken over het dan afgelopen kwartaal. In de ALV van juni zullen de leden op de hoogte worden
gesteld met een financiële prognose halfjaar en eindejaar, en in de ALV van november met een
financiële prognose eindejaar.
Communicatie
Behoudens de vakantiemaanden, iedere maand een
nieuwsbrief en het up to date houden van de
website. Het abonnement op Journaal Bodem wordt
gecontinueerd. In 2022 wordt nagegaan of het
haalbaar/zinvol is om een app te ontwikkelen voor
de VVMA. Gedachte daarachter is dat het als
medium wellicht eerder en makkelijker door de
leden wordt gebruikt om tot een uitwisseling van
informatie te komen.

Ledenwerving en interactie met leden en begunstigers
Het bestuur streeft naar een verdere ledengroei ten behoeve van de continuïteit van de vereniging.
De afgelopen jaren is sprake geweest van een aanzienlijke ledengroei, en daarmee heeft al een
behoorlijke “afroming” plaatsgevonden van mogelijke kandidaat-leden. Naast nieuwe kandidaten
wordt ook gekeken naar leden die in het verleden zijn
afgehaakt maar nu wellicht toch weer te bewegen zijn
om lid te worden. Het bestuur gaat per saldo uit van
een ledengroei met 3 in 2022.
Minstens even belangrijk als het werven van leden is
het behoud van de bestaande leden en de aan de
VVMA verbonden begunstigers. Bijeenkomsten zijn
daarvoor een goed middel, evenals de bestaande
commissies en het met elkaar aan de branche werken
in werkgroepen en projecten. Nieuw voor 2022 zal
zijn dat het bestuur in gesprek gaat met individuele
leden en begunstigers om informatie op te halen en uit te wisselen. Het voornemen is in ieder geval
om bestuursvergaderingen in huis te houden bij een lid of begunstiger, en dan de vergadering te
combineren met een gesprek met de betreffende lid of begunstiger. Daarbij zal er ook aandacht zijn
voor de leden die wat minder actief zijn binnen de vereniging.
Nu het aantal (in fte’s uitgedrukt) grotere leden een steeds groter deel uitmaakt van het
ledenbestand van de VVMA, is het van belang om ook het belang van de kleinere leden in het oog te
houden. Binnen het bestuur zal daartoe een van de algemene bestuursleden oa als taak krijgen dit
belang specifiek in het oog te houden.

Bijeenkomsten
In juni en november wordt een ALV gehouden. Daarnaast tenminste 3 bijeenkomsten waarbij een
inhoudelijk onderwerp wordt gecombineerd met wat in het voetbal de 3e helft wordt genoemd en bij
golf de 19e hole. Tevens het voornemen om in 2022
een buitenactiviteit te organiseren. Dus zonder
inhoudelijk onderwerp maar met de voeten in de
klei, het zand of het veen. En zeker dan zo’n dag te
beëindigen onder het genot van een hapje en een
drankje.

---------------------------In het navolgende van dit jaarplan, wordt in de bijlagen per commissie een uiteenzetting gegeven
over de voornemens voor 2022. De laatste bijlage geeft een overzicht van de baten die voorzien zijn
en van de kosten die de vereniging verwacht te gaan maken
Dit jaarplan is opgesteld door jullie bestuur,
Voorzitter: Gertjan de Vogel
Secretaris: Bregje van Lieshout
Penningmeester: Frank Eijsackers
Algemeen bestuurslid: Rabbe Vedder
Ervan uitgaande dat zij voor de uitvoering van het jaarplan 2022 medeverantwoordelijk worden, zijn
bij het opstellen ervan ook betrokken de kandidaat-bestuursleden Art Lobs, Jan Henk Schuurman,
Henk Oort en John van Engelen.

COMMISSIE OPLEIDINGEN
Doel: Samen met en voor de leden zorgdragen voor opleidingen waar en wanneer een
kennisbehoefte of verbreding – verdieping gewenst is. Uitganspunt is dat de cursussen
budgetneutraal gegeven worden.
Voorzitter; Jan Henk Schuurman, Schuurman Milieu Civiel
Jan Rudolf Busz, Kwinfra
Lennart Smoor, HB Adviesbureau

De commissie wil voor 2022 diverse cursussen organiseren waarbij na een periode van niet fysiek bij
elkaar mogen komen in verband met de bekende corona, weer het contact wordt opgezocht en
cursussen weer klassikaal georganiseerd worden. Interactie, samenwerking, kennisoverdracht, groei
en uitwisseling zijn de kernwoorden die hoog in het vaandel staan.
De organisatie van de cursussen wordt door de commissie opleidingen verzorgd. De communicatie
naar de deelnemers; zoals het uitnodigen, aanmelden, indelen en afhandelen van de cursussen
wordt verzorgd door het secretariaat.
A. Opfriscursus Omgevingswet
De in 2021 gehouden cursus inleiding tot de Omgevingswet is druk bezocht en zeer enthousiast
ontvangen onder de leden. In afwachting van de politieke formaties en het al dan niet doorgaan van
de Omgevingswet op termijn, wil de opleidingscommissie een ‘opfriscursus’ Omgevingswet opzetten.
De belangstelling wordt in de eerste helft van 2022 gepolst onder de leden en dan bij voldoende
belangstelling gegeven in het najaar van 2022.
Zoals gezegd doorgang is ook afhankelijk van de
politieke beslissing omtrent het al dan niet
doorgaan van Omgevingswet.
B. Cursus gebruik QGIS (bootcamp) in relatie tot
bodemonderzoek
QGIS is een gratis (open source) GIS-applicatie
dat via internet te downloaden is en aan te
passen naar eigen (bedrijfs)behoefte. Lennart
Smoor van HB Advies (lid) heeft een sjabloon
ontwikkeld om QGIS eenvoudig toe te passen en bedrijfsspecifiek te maken.
Lennart heeft cursusmateriaal samengesteld en heeft inmiddels al een cursusdag gegeven bij één van
onze leden. De volgende dag kunnen de cursisten al met QGIS aan de gang. Het betreft een
intensieve dag op locatie met telefonische/Teams nazorg door Lennart. De leden worden via de
nieuwsbrief geïnformeerd hoe men hieraan kan deelnemen en welke kosten er mee gemoeid zijn.
C. Cursus Japanse Duizendknoop (JDK)
De organisatie van de cursus JDK wordt overgenomen door de commissie opleidingen. In 2022 wordt
de cursus naar behoefte georganiseerd. De leden worden via de nieuwsbrief geïnformeerd.

D. Opleidingscommissie levert input aan MBO opleiding tot
gecertificeerd veldwerker bij Yuerta (voorheen Helicon Velp)
Het betreft een 4-jarige opleiding op MBO-nivo werken en leren.
Interessant voor de leden. Studenten nemen direct deel aan het
werkproces bij het bedrijf en gaan al lerend op voor hun
certificaten veldwerk. VVMA mag input leveren aan het
cursusprogramma. Lennart neemt deel aan de
opleidingscommissie en koppelt terug aan commissie opleidingen.
Naast het verzorgen van cursussen wil de commissie opleidingen
in 2022 ook interessante raak- vlakken met het werkveld bodem
onder de aandacht brengen. De leden worden via de nieuwsbrief
geïnformeerd.
E. Laboratoria, grondreinigers, leveranciers, interessante
projecten (onderzoek en sanering)
Bedrijfs- en projectbezoeken worden gecombineerd met een
VVM-bijeenkomst, eventueel met afsluitende borrel. In de
nieuwsbrieven worden de leden hierover geïnformeerd.

COMMISSIE TECHNISCHE ZAKEN
Het borgen van kennis en kennisoverdracht over met name de bodemrichtlijnen. Deelname aan de
sectie meten en advies. Actieve deelname bij SIKB over wijzingen van de normen.
Voorzitter, Francois Steven, SMV Milieu
Bregje van Lieshout, MILON
Remco Gardien, MOL
Oscar Poelsema, Poelsema Veldwerk

De lopende zaken gaan gewoon door dat betekent deelname aan de volgende commissie:
•
•
•

Sectie meten en advies, 4x per jaar bijeenkomst
Dit wordt ingevuld door Francois Stevens
BRL Begeleidingscommissie nieuwe meettechnieken
Dit wordt ingevuld door Oscar Poelsema
BRL Begeleidingscommissie modernisering BRL2000
Dit wordt ingevuld door Oscar Poelsema

Daarnaast zijn we samen met Eurofins twee projecten
gestart naar de mogelijkheid voor monsterdepots en
de vermindering van het monstermateriaal. Deze
projecten worden in 2022 verder uitgerold, maar zijn
al opgestart.
Daarnaast willen we graag de aansluiting zoeken bij
nieuwe markten bij het opstellen van
bemonsteringsprotocollen voor nieuwe stoffen.

COMMISSIE JURIDISCHE ONDERSTEUNING
Ondersteuning en aanspreekpunt bij juridische zaken. Zorgen voor goede contacten bij IL&T en
omgevingsdiensten. Zorg dragen dat eventuele veranderingen in het juridische veld kenbaar worden
gemaakt bij de leden.
Voorzitter (vertrekkend): Frank Eijsackers, Ortageo
Kandidaat voorzitter: John van Engelen, Tritium Advies
Mischa Hermelink, HB adviesbureau
Commissielid 3 (deze plek is vacant)
AVG
Project loopt maar is nog niet opgeleverd. Volgt Q1 in 2022
Omgevingsdiensten – level playing field
Hoe kom ik aan mijn historisch bronmateriaal voor het vooronderzoek NEN5725 als het bij de
omgevingsdienst 6 tot 12 weken duurt voordat je alle
informatie hebt. Is de beoordeling van bodemrapportages
bij de verschillende omgevingsdiensten geborgd, doet elke
RUD dat volgens vaste richtlijnen. Ook in de handhaving
worden grote verschillen geconstateerd in kennisniveau,
professionaliteit/ vak volwassenheid (betutteling). Soms
wordt zelfs oneigenlijk gebruik van bevoegdheden
geconstateerd.
De commissie zal dit thema komend jaar verder uitwerken
en in gesprek gaan met de RUD’s. Onderdeel hiervan is een
bijeenkomst waar bij de RUD’s vertegenwoordigd is om hier
kennis uit te wisselen en het level playing field met elkaar te bespreken.
De rol van de CI: loopjongen van de handhaving of controle en borging van je kwaliteit
Wij zijn allen gecertificeerd. Veldwerkers zijn nog eens
persoonlijk gecertificeerd.
Certificatie is je brevet om het werk te mogen doen waar we
ons geld mee verdienen. Onlosmakelijk aan de certificatie
zijn de CI’s. We geven er allen geld aan uit, maar er zit voor
ons meer in. Hoe versterken we de CI – wat gaan we auditen
met welk doel.
Wij zijn ervan overtuigd dat de effectiviteit van de audits
omhoog kan. Beter voor onze kwaliteit en imago;
uiteindelijk ook beter voor de kosten-baten balans.
In het thema rol van de CI richten wij on komen jaar op de
volgende onderwerpen:
- Effectiviteit van de audit
- Beschermingsmechanisme van certificering i.r.t. handhaving toezichthouder: mag je nog
fouten maken?

-

CI’s zouden veel pro-actiever kunnen zijn in de continue
verbetering; zijn zien veel meer en zouden meer aan kennisdeling en -vergroting kunnen doen
ter verdere verbetering van de compliance.

Voor dit thema gaan we een bijeenkomst organiseren met een vertegenwoordiging van de CI’s.
Omgevingswet: wat moeten we nog meer weten van de omgevingswet dan thema bodem
De omgevingswet kunnen we niet meer om heen. Wat
moeten we nog meer weten van de omgevingswet anders
dan thema bodem.
- Raakvlakken binnen de omgevingswet. Welke
relevante delen van de omgevingswet werken wel en
wat voor relatie hebben die met bodem. Bijvoorbeeld
van raakvlak is sloop/asbestverwijdering: waar ligt het
grensvlak van bodemsanering en asbestverwijdering
bij/onder funderingen?
Het is nog in beton gegoten wanneer die exact in werking
gaat aangezien er geluiden zijn dat juli volgend jaar niet
wordt gehaald. Een bespreekpunt is nog de uitvoering van de
Wet door de lagere overheden. Wij gaan vanuit de VVMA
graag in gesprek met die overheden. Omgevingsdiensten (zie
ook punt a.) zouden ook ons kunnen vertellen wat zij van ons
verwachten in relatie tot de Omgevingswet waarop wij dan
(beter) kunnen inspelen door met ze in gesprek te gaan .
Opvolging bijeenkomst ILT
We willen in 2022 opvolging geven aan de bijeenkomst met ILT van 2021. Tijdens deze sessie is een
aantal mooie initiatieven naar voren gekomen.
De volgende onderwerpen pakken we op:
- Gegevens opvragen bij ILT van handhavingsacties en bodemsignalen. Deze kennis gaan we
bundelen en aan leden verspreiden. Om de kosten hiervoor laag te houden, gaan we hiervoor
een stageplek aanbieden.
- Toolbox aan de leden: Tips in geval van strafrechtelijke vervolging.
- Toolbox aan de leden: (Voornemen tot) last onder dwangsom, tips en tricks (do’s en don’ts)
Nieuwe thema’s
De commissie heeft nog een aantal thema’s die mogelijk voor de komende jaren op het programma
kunnen staan. Mochten de leden van de VVMA voor een van de thema’s behoefte hebben deze
eerder op te pakken, dan horen we dat graag van jullie.
Nieuwe thema’s voor de komende jaren:
- Beroepsaansprakelijkheid
Te onderzoeken: Kunnen we dit op brancheniveau regelen? Een verzekering waarop leden
kunnen aansluiten: minder kosten voor de leden, beter geregeld.
- Inhuur en uitbesteding – hoe liggen de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden bij
inhuur en uitbesteding.

COMMISSIE NIEUWE MARKTEN
Samen met en voor de leden kijken op welke nieuwe (kennis)gebieden een kans ligt om deze
gezamenlijk aan te pakken.
Voorzitter, Rabbe Vedder, MUG
Ad van der Horst, Land
Chris Prudon, BOOT
Henk Oort, Mateboer
In 2022 gaan we uiteraard verder met JDK. We willen in afstemming met Eurofins pilots uitvoeren
inzake GEN-testen en kiemtesten. We beseffen ons goed dat de focus tot nu toe vooral lag op
herkennen en analyse. We gaan ook bezig met een vertaalslag naar de
(bemonsterings)aanpak/bestrijding van de JDK.
Welke mogelijkheden zijn er als het aangetroffen
is. Welke gevolgen heeft dat voor een locatie, en
eventuele ontwikkelingen die op de locatie gaan
plaatsvinden. Wat is er mogelijk met
grondstromen met duizendknoop? Hier liggen
mooie kansen om als adviesbureau te adviseren
naar klanten. We komen ook met het voorstel
hoe grond met JDK te bemonsteren en wijze van
vastleggen is nog een actiepunt die we gaan
oppakken in 2022. De inmiddels bekende stroomschema kunnen we daarmee aanvullen. Hiervoor
wordt een projectplan opgesteld en voorgelegd aan het bestuur.
Met betrekking tot de microplastics zullen in 2022 de eerste resultaten bekend worden van onze
deelname aan de NEN-commissie. Inmiddels is bekend dat
deze commissie bestaat uit circa 15 personen uit diverse
gremia uit de milieuwereld. Voor zover nu kan worden
overzien speelt het probleem zich meer af in het
(oppervlakte)water dan in de grond(water). We zijn van plan
om hierop, uiteraard met ondersteuning, een pilot uit te
voeren om te kunnen zien wat momenteel mogelijk is qua
detectie. Daarnaast zullen we, net als in 2021,
bijeenkomsten/symposia gaan bijwonen als die voorbij komen.
Uiteraard wordt hier ook een projectplan opgesteld en
voorgelegd aan het bestuur.
De problematiek/kansen rondom Chroom 6 worden mogelijk
ook opgepakt, afhankelijk van de behoefte vanuit de leden. Hier zal de behoefte voor gepeild worden
en zonodig opgepakt worden.

